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N :o 4.
Kiertokirje
posti- ja lennätinhallituksen salaisten ja virkakäyttöä varten antamien kiertokir
jeiden sekä muiden salaisten toimituskirjäin säilyttämisestä.
Posti- ja lennätinhallitus on tänään
istunnossa tapahtuneessa esittelyssä päättä
nyt antaa toimipaikoille posti- ja lennätinhallituksen salaisten ja virkakäyttöä varten
annettujen kiertokirjeiden sekä muiden sa
laisten toimituskirjain säilyttämisestä seuraavat ohjeet:
1) Kiertokirjeitä on tilattava ja jaet
tava ainoastaan niille virkailijoille, jotka
niitä liikennepalveluksessa tarvitsevat.
2) Siinä tapauksessa, että kiertokirjeitä
tarvitaan useampia kuin yksi kappale, on
toimipaikan hoitajan posti- ja lennätinhallitukselle ilmoitettava tarvittavien kiertokir
jeiden lukumäärä.
3) Saapuneet kiertokirjeet on asianomai
sille virkailijoille luovutettava kuittia vas
taan.
4) Virkailijan on säilytettävä kiertokir
jeet silloin kun niitä ei viran hoitamista
varten tarvita, lukitussa paikassa, johon
ainoastaan hänellä on avain. Kiertokirjeet,
joita virkailija ei enää tarvitse, on hänen
kuittia vastaan luovutettava takaisin toimi
paikan hoitajalle, jonka tulee säilyttää ne
samoin kuin mahdolliset liikakappaleet
toimipaikan kassakaapissa tai muussa sul-

jetussa paikassa, jossa toimipaikan raha
varat säilytetään.
5) Posti- ja lennätinhallitus lähettää
toimipaikoille vuosittain kalenterivuoden
loputtua painetun, kiertokirjeistä laaditun
sisällysluettelon yhtä monena kappaleena
kuin tällaisia kiertokirjeitä on aikanaan
toimipaikalle lähetetty. Tähän luetteloon
on liitettävä kiertokirjeet numerojärjestyk
sessä ja ne säilytettävä sitomattomina koh
dassa 4 mainituin tavoin.
6) Edelläolevia määräyksiä on toimipaik
kojen vastaavasti sovellettava myös muihin
kuin kiertokirjeinä toimipaikoille annettui
hin salaisina pidettäviin toimituskirjoihin
ja on manitut toimituskirjat merkittävä
sitä mukaa, kuin ne toimipaikkaan saapu
vat, erikoiseen niistä laadittavaan luette
loon.
7) Postitarkastajieu ja lennätin- ja puhelinpiirien konttorinhoitajien on virka- ja
tarkastusmatkojensa yhteydessä valvottava,
että edelläolevia määräyksiä on noudatettu
ja sattuneista laiminlyönneistä viipymättä
posti- ja lennätinhallituksen kansliaosastolle ilmoitettava.
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